
Genomtänkt i minsta detalj

BERÄTTA LITE OM HUR DU TÄNKT NÄR 
DU TAGIT FRAM DET ÖVERGRIPANDE 
INTERIÖRA KONCEPTET FÖR ORIGO.

– Vi tar avstamp i ett hus med   
atmosfär och karaktär, där gestalt- 
ning och upplevelse följer hela  
vägen från den sociala gatan, genom 
husets allmänna delar och in till den 
privata bostaden. Allt är genomtänkt 
för en harmonisk helhet med udd.

Vi har tagit steget från den vita   
bostaden mot ett mer personligt  
och ombonat uttryck i val av färger 
och material. I hallen ligger en 
djupgrön marmor och i den övriga 
bostaden löper ett ljuspigmenterat 
ekgolv. Tillsammans med väggar-
nas ljusgrå ton skapas ett mjukt 
intryck som bildar en fin bakgrund 
till  den egna inredningen.  

FINNS DET NÅGRA SÄRSKILDA DETALJER 
DU VILL LYFTA FRAM, SOM BIDRAR MED 
VÄRDE TILL ORIGOS KUNDER?

Vi har velat ge badrummet ett litet 
stänk av spa i miniatyr. Här åter- 
kommer den djupgröna marmorn 
på golvet och väggarna kläs med en 
diamantformad väggplatta med vit, 
matt yta. Den gröna kommoden går 
ton i ton med golvet och helhetsin- 
trycket blir varmt och inbjudande.

För köket har vi tagit fram tre olika 
koncept, vart och ett med egen 
karaktär. Alla bildar de på olika sätt 
harmoni med det ljusa trägolvet 
och de ljusgrå väggarna. 

En viktig detalj som syns i alla våra 
kökskoncept är att bänkskiva och  
stänkskydd är i samma material, 

vilket skapar ett harmoniskt intryck. 
Stänkskyddet är också en hel skiva 
utan skarvar för att slippa fogar där 
smuts och fett från matlagning fastnar.

Överskåpen är fullhöga för att ge 
mesta möjliga förvaring, och eluttag 
i köket har också en usb-portal för 
enkel laddning. Den praktiska av- 
fallskvarnen underlättar matlagning-
en och är ett miljövänligt att hålla 
ordning i köket.

I hall och sovrum har vi valt skjut-
dörrsgarderober med frostat glas 
som i kombination med tunn, grå 
spröjs ger en elegant och personlig 
karaktär.  

VARFÖR HAR NI VALT ATT ERBJUDA TRE 
OLIKA KONCEPT FÖR JUST KÖK OCH HUR 
SKA JAG SOM KÖPARE TÄNKA NÄR JAG 
VÄLJER? 

Köket är det rum där vi tillbringar 
mest vaken tid, och ofta det rum 

där den personliga stilen syns mest. 
Den centrala placeringen av köket 
påverkar också helhetsintrycket av 
din bostad genom val av luckor och 
bänkskiva.  

HUR VILL DU ATT KUNDERNA SKA TÄNKA 
KRING MÖJLIGHETEN ATT GÖRA EGNA 
TILLVAL? 

Origos inredningskoncept är genom- 
tänkt i alla delar; den estetiska upp- 
levelsen, hög kvalitet på material, 
god funktion och hållbarhet över tid. 
Det är lätt att den genomtänkta hel- 
heten bryts om man byter ut detaljer 
och att överblicka det färdiga resul- 
tatet kan vara svårt om man är ovan 
att arbeta med material och kulör. 

Att välja ett av våra sammanhållna 
koncept ger dig som köpare en 
trygghet i det färdiga resultatet, där 
du kan flytta in i ditt nya hem med 
vetskapen om att inga val är lämna- 
de åt slumpen. 

Interiören i Origo är framtagen av Moulienne Giesecke, inredningsarkitekt på Brunnberg &  
Forshed Arkitektkontor. Hon har lång erfarenhet av konceptutveckling och interiör för bostäder.

BASEN I  
INTERIÖREN

Ljusgrå väggar

Grön  
marmor

Ljuspigmenterat 
ekgolv
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Våra tre inredningskoncept ger dig möjlighet att 
välja den stil och det uttryck som passar din övriga 
inredning bäst.  



Grafisk är stilen som andas 
Brooklyn loft och är köket  
med mest tydlig karaktär som 
sticker ut hakan. 

• Bänkskåp med lucka i  
svartbetsad ek med synlig 
trästruktur. 

• Släta luckor till väggskåp i en 
ljusgrå kulör som går ton i ton 
med allmänkulör för väggar.

KONCEPT 1

GRAFISK
Svarta  
handtag

Väggskåp i  
ljusgrått

Bänkskåp  
i svart- 
betsad ek

Bänkskiva
DEN RÅA KARAKTÄREN PÅ MATERIALEN PASSAR 
PERFEKT TILL EKGOLVET SOM ÄR STANDARD I ALLA 
LÄGENHETER I ORIGO.
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Ljus ek är arvtagaren till det 
vita släta köket, som tagit  
klivet mot en tydligare känsla 
av trä. 

• Luckan är vitlackerad ek med 
synlig trästruktur men utan 
ådring. Knoppar i carrara- 
marmor. 

• Bänkskiva och stänkskydd  
i ek som liknar drivved ger ett 
varmt och trivsamt intryck.

Knoppar i  
marmor

Bänkskiva i ek

bänkskiva

LJUST OCH FRÄSCHT 
MED EN TWIST. DEN 
SNYGGA BLANDA-
REN FRÅN GROHE 
SITTER I ALLA KÖK, 
OAVSETT STIL.

Vitlackerade  
luckor
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KONCEPT 2

LJUS EK



Mustig är stilen med djup kulör 
och udd. En grågrön slät lucka 
i kombination med en knopp i 
grön marmor. 

Den dova gröngrå tonen komp- 
letteras med bänkskiva och 
stänkskydd i ljus ask, med tyd-
lig ådring som ger ett elegant 
och ombonat intryck. EN ROSTFRI DISKHO GER EN URBAN PRÄGEL 

TILL DE DOVA NYANSERNA OCH TRÄET.  
DEN RYMLIGA DISKHON HAR EN SMART AV-
DELARE OCH ÅTERFINNS I ALLA VÅRA KÖK.Bänkskiva i ljus ek

Grågröna  
luckor
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KONCEPT 3

MUSTIG
Knopp i  

grön 
marmor


